
    . 

 

WWW.CONVIBRA.ORG 

Management, Education and Health Promotion Conference 
Congress 

 

 

A PERCEPÇÃO DO ADOLESCENTE EM RELAÇÃO A DOAÇÃO DE ÒRGÃOS. 

 

Costa LHL da1;  Lemes PE da S1,  Vieira, C.S.C.A.1,2; Souza, M.C. B. de1;  Cavaglieiri, A.G1; 

Silva, E.M2 

1 Universidade de Taubaté - UNITAU 

2 Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Conhecer a percepção de adolescentes que estudam em uma Escola Estadual de 

Ensino Médio no vale do Paraíba paulista, sobre a doação de órgãos. Método: Trata-se de 

uma pesquisa quantitativa, de corte transversal, realizada com adolescentes na idade de 12 a 

18 anos que estão cursando o ensino médio de uma Instituição de ensino. Os dados foram 

coletados por meio de um questionário. Resultados: Foram distribuídos 174 questionários e 

foram respondidos e analisados 95% (167). Dentre esses 46% (77) são do sexo masculino, 

54% (90) feminino. Sete pais não autorizaram a participação dos filhos no estudo.  Sendo que 

30% (51) apresentavam idade entre 15 a 18anos; 46% (77) eram católicos, com renda familiar 

entre 2 a 3 salários mínimos. A maioria 64% (107) receberam informações a respeito do 

assunto, por meio da televisão, radio ou jornal; 49% (81) informaram que autorizariam a sua 

família a doar seus órgãos, e que o fariam com o objetivo de ajudar o próximo. Relatam ainda 

que a falta de confiança no sistema de saúde brasileiro é que contribuem para a não doação de 

órgãos. Conclusão: Os achados desse estudo permitem o desenvolvimento de novos trabalhos 

de pesquisa que possam auxiliar o Sistema Único de Saúde (SUS) no cumprimento de suas 

propostas quanto a captação de órgãos, e, ainda contribuir para a elaboração de novos 

programas educativos que atinjam e conscientizem a população brasileira.  
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ABSTRACT 

Objective: To know the perception of teenagers studying in a state school of high 

school in the valley of Paraiba, on organ donation. Method: This is a search type 

quantitative, among teenagers at the age of 12 to 18 who are attending high school in a 

teaching institution. Data were collected through a questionnaire. Results: We 

distributed 174 questionnaires were returned and analyzed and 95% (167). Of these 

46% (77) were male, 54% (90) female. Seven parents refused to allow the 

participation of children in the study. And 30% (51) were aged between 15 to 18anos; 

46% (77) were Catholic, with family income between 2-3 minimum wages. Most 64% 

(107) received information on the subject, through television, radio or newspaper; 

49% (81) reported that authorize his family to donate their organs, and they would in 

order to help others. They also reported that the lack of confidence in the Brazilian 

health system is not contributing to organ donation. Conclusion: The findings of this 

study allow the development of new research papers that can assist the Unified Health 

System (SUS) in fulfillment of its proposals for the harvesting of organs, and also 

contribute to the development of new educational programs that reach and aware the 

Brazilian population. 
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INTRODUÇÃO: 

Os transplantes de órgãos representam um importante procedimento para os pacientes 

com doenças terminais, proporcionando-lhes uma sobrevida mais digna. Trata-se de um 

procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa 

doente chamado receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. E, a 

evolução das técnicas cirúrgicas, dos fármacos e as mudanças de hábitos possibilitam aos 

transplantados uma melhora na qualidade de vida. 
1 

No entanto são temas polêmicos e de grande interesse da maioria das pessoas. Pois 

interliga a decisão de doar ou ser doador e a confiança no processo, o qual se inicia com o 

diagnostico de morte encefálica que se torna imprescindível para a aceitação da doação. 
2 

A falta de esclarecimentos e as notícias sensacionalistas acerca de crimes que ocorrem 

em torno desse assunto, associados à ausência de programas que conscientizem a população, 

prejudicam de forma significativa esta atividade e, ainda, alimentam dúvidas, mitos e 

preconceitos gerando um número reduzido de doadores. Há uma grande perda de potenciais 

doadores e um aumento progressivo e significativo de pessoas que dependem de órgãos e são 

obrigados a permanecer numa extensa lista de espera. 
2
;
3 

Devido a essas situações, torna-se importante desenvolver atividades com adolescentes 

a fim de quebrar esta visão que muitos trazem incorporados a sua cultura e falta de 

conhecimento sobre o tema. Motivos esses que levam familiares de potenciais doadores, 

muitas vezes, recusarem doar órgãos do familiar morto. 
4 

Merece destaque, também a evolução anual dos doadores efetivos no Brasil - pmp (por 

milhão de população) que de 2006 a 2013 apresentam dados crescentes de 6,5%(2006), 6,3% 

(2007), 7,2% (2008), 9,0% (2009), 9,9% (2010), 10,7% (2011), 12,6% (2012) e 13,2% 

(2013). Ainda com esses percentuais de doadores efetivos o crescimento previsto em julho de 

2007, foi menor do que a meta proposta que era de 13,5% pmp. O crescimento de 5% 

demonstra pela primeira vez que não foi atingido o objetivo até então esperado. Situação que 

exigirá maior empenho de todos os segmentos envolvidos para se obter os 15 doadores pmp 

previstos para 2014. 
5 

Sabe-se da importância para a vida das pessoas que necessitam de um órgão para 

sobreviverem, mas a falta de informação tem proporcionado diminuição no número de 

doadores, mesmo diante de campanhas e do marco Nacional do Dia de Doação de Órgãos, em 

27 de setembro da cada ano. 
6
  

Diante do exposto torna-se importante averiguar o conhecimento dos adolescentes em 

relação à doação de órgãos com o intuito de esclarecê-los e torná-los agentes de 

conscientização junto à luta pela vida.
6
     

O presente estudo teve como objetivo conhecer a percepção de adolescentes que 

estudam em uma Escola Estadual de Ensino Médio no vale do Paraíba paulista, sobre a 

doação de órgãos. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de estudo observacional de corte transversal que avaliou alunos do ensino 

médio quanto ao conhecimento a cerca da doação de órgãos e seu significado. 

Foram incluídos 167 jovens de ambos os sexos com idade entre 12 e 18 anos oriundos 

de uma amostra de conveniência. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um 

questionário elaborado pelas pesquisadoras que contemplou dados demográficos dos sujeitos 

de pesquisa e perguntas relativas ao processo de doação de órgãos. 
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O projeto foi submetido ao CEP/UNITAU e aprovado em 08/08/2014 sob o nº 

743.935. Após a apresentação e assinatura do TCLE dos pais dos alunos para consentimento 

de seus filhos e do Termo de Assentimento pelos participantes no estudo, iniciou-se a coleta 

de dados que foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2014. 

 

 

RESULTADOS: 

A maioria dos participantes, 90 (54%) é do sexo feminino. Dados que corroboram com 

os de outros artigos estudados nos quais o número de participantes do sexo feminino foi 

também expressivo. Nesses comenta-se que as mulheres são mais solicitas quando se trata de 

pesquisas de opinião pública
 
e, tem maior noção de moralidade, diferente do sexo masculino.

7 

 Com relação à idade a maioria tem doze (12) anos, 67(40%) o que revela uma geração 

desperta para expressar opiniões. Foram participativos e pode-se inferir que se bem 

esclarecidos, poderão ser agentes de ajuda na conscientização pela doação de órgãos.
8 

A influência cultural e religiosa na formação de opinião é importante e, quando das 

respostas sobre a crença dos sujeitos da pesquisa constatou-se a predominância da religião 

católica ou evangélica com 77(46%) de cada. E, ainda 9 (5%), informaram ser espírita, 3(2%) 

outras crenças e 1(1%) agnóstico. 

A de se observar que a religião tem grande influencia na conduta das pessoas, pois foi 

expressivo os que responderam ser esse o motivo da não doação de órgãos. Do total dos 

participantes, 53 (32%) acreditam que a religião é um dos motivos que podem levar a pessoa a 

não ser doadora de órgãos, 45(27%) referiram a falta de confiança, 36 (21%) mutilação do 

corpo, 23 (14%) medo e 10 (6%) por outros motivos. 

No que tange aos dados socioeconômicos 61 (36%) dos participantes do estudo 

possuem renda familiar de 2 a 3 salários mínimos, 36 (22%) um salário e 32 (20%) acima de 4 

salários. Ainda 33 (20%) não souberam informar e 5 (3%)  referiram não terem renda, no 

momento.  

Estudos apontam que a família exerce um papel importante na educação de seus filhos 

na etapa de desenvolvimento e crescimento do individuo além de valores e princípios morais 

seguidos pela vida toda.
9
 Influencias estas que podem alicerçar o comportamento solidário 

quando se trata da vivencia social. 

Dos 107 (64%) dos participantes que receberam informação sobre a doação de órgãos, 

80 (48%) receberam por meio da TV, rádio ou jornal, 17 (10%) por meio de amigos ou 

profissionais da saúde e 10 (6%) em campanhas educativas em escolas. 

 No que se refere à autorização de retirada de órgãos de seus familiares, 81 (49%) dos 

participantes responderam que autorizariam, 46(27%) não autorizariam e 40(24%) não sabem. 

No que se refere aos motivos de se tornar um doador órgãos, 114 (68%) referiram que seria 

para ajudar, 39 (23%) reaproveitamento e 14 (9%) doariam por ser uma necessidade. 

No caso da decisão “ser doador de órgãos”, 103 (62%) teriam como atitude, 

conversarem com os seus familiares, 23 (13%) entrariam em contato com a central de 

transplantes e 41 (25%) não souberam o que fazer.  

 Ao analisar o “conhecimento sobre doação de órgãos” verificou-se que, ainda o 

assunto deveria ser mais divulgado/esclarecido nas redes televisivas. Os sujeitos da pesquisa 

estão, pela faixa salarial, no contexto social da classe média o que muitas vezes, acarreta falta 

de oportunidades (participar de apresentações culturais, cinema entre outros eventos) ou 

mesmo pela não procura deixam de ter conhecimentos sobre determinados assuntos. Cabe 

ressaltar que a escola é um importante meio de divulgação onde se pode direcionar os alunos 

para leituras sobre o assunto e, ainda, promover campanhas e trabalhos escolares que 

referenciem o tema. 
8 
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 Salienta-se que quanto mais o indivíduo conhece sobre a doação de órgãos, ele 

desperta para discussão sobre o assunto com os familiares e toda comunidade a que pertence. 

Se considerarmos o número de adolescentes que receberam informações sobre o assunto 

(107), ou seja, 64% dos pesquisados, pode-se inferir que esses não levam para o meio familiar 

para ser discutido.
8 

 Haja vista que 71 (43%) dos adolescentes informaram que não conversam 

com a família sobre doação de órgãos. Na literatura observa-se que a baixa escolaridade dos 

pais, pode induzir os adolescentes a não encontrarem, no seio familiar, respostas ou 

argumentos para alimentar discussões sobre temas tão polêmicos a ponto de construir e 

fortalecer opiniões próprias que formarão a atitude face às diferentes situações na vida.
10 

Existe também de acordo com os respondentes falta de confiança no sistema de saúde 

brasileiro o que reafirma a necessidade de uma mídia mais atuante e que divulgue ações 

relacionadas aos testes confirmatórios, aos Spots e outros serviços de divulgação.  A maioria 

da população recebe informações sobre transplante de órgãos e doação por meio dos meios de 

comunicação de massa (televisão, rádio, jornais, revistas), um número menor é influenciado 

por familiares, amigos, profissionais da saúde e campanhas sobre doação de órgãos. Mais 

importante que o veículo de informação parece ser a qualidade da mesma. Apesar da maior 

parte da informação vir da televisão, esta informação pode ser geral, indefinida, inapropriada 

e não ser capaz de esclarecer dúvidas e medos comuns, sendo assim incapaz de modificar 

comportamentos negativos relacionados à doação de órgãos.
8 

  Quanto a “opção pela doação” os pesquisados expressam suas opiniões a respeito da 

doação de órgãos efetivamente. Os mesmos mediante do que conhecem sobre o assunto já 

conseguem tomar a atitude de doar. Sentem-se a vontade para doar órgãos dos familiares, 81 

(49%) assinariam a autorização da retirada de órgãos de um membro da família, e ainda 86 

(52%), manteriam tal atitude mesmo não tendo sido, uma possível, opção do familiar. No 

entanto verificou-se que alguns não autorizariam a retirada de órgãos de sua família 46 (27%), 

mas autorizariam a doar os seus. Decidir pelo outro ainda é difícil em todos os aspectos, 

entretanto, 56 (33%) também não doariam seus órgãos.
11 

Quando se trata em “ser doador” 114 (68%) dos pesquisados se tornariam doadores 

para poder ajudar o próximo e, 103 (62%) expressariam seu interesse à família conversando 

com a mesma. Muitos estudos mostram que o desejo de ajudar o próximo faz parte do ser 

humano e nesses a “primeira” alegação dos entrevistados é essa. Frases como “doar para 

ajudar as pessoas” tem uma influência favorável quando da solicitação junto as pessoas. Tem 

sentido de clamar por uma decisão positiva.
12 

A mídia trabalha isso nos meios de comunicação ao chamar a atenção com vinhetas, 

cartazes, anúncios e outras propagandas, ou seja: “TEMPO É VIDA. DOE ÓRGÃOS. DOE 

VIDA.”; “SEJA PARTE IMPORTANTE DA VIDA DE ALGUÉM. DOE ÓRGÃOS”.  

 

CONCLUSÂO: 

 

Os resultados mostram que a maioria dos adolescentes tem 12 anos de idade e são do 

sexo feminino e, pertencem ao binômio religioso católico-evangélicos. São de classe média, 

com renda familiar entre 2 a 3 salários mínimos.  

 Com relação à doação de órgãos são favoráveis a mesma e receberam informações, 

sobre o assunto, por meio da mídia coletiva (TV, rádio e jornal) a qual esta mais integrada no 

seu meio familiar e isso oportunizou discussão com seus pais. 

 Os adolescentes percebem que o motivo para a não doação de órgãos, pelas pessoas, é 

a religião e a falta de confiança no sistema de saúde brasileiro. No entanto, tomariam a atitude 

de conversar com seus familiares sobre a possibilidade de doar seus órgãos no intuito de 

ajudar ao próximo.  Também informaram que as ações educativas se fazem necessárias para 

conscientizar as pessoas de seu contexto social e religioso sobre a doação de órgãos. Fatores 
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esses apresentados nas respostas do questionário e que apontam ainda dúvidas de 

conhecimento.  

 O estudo permite o desenvolvimento de novos trabalhos de pesquisa que possam 

auxiliar o Sistema Único de Saúde (SUS) no cumprimento de suas propostas quanto a 

captação de órgãos, e, ainda contribuir para a elaboração novos programas educativos que 

atinjam e conscientizem a população brasileira.  
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